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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos 2018 – 2019 m. m. ugdymo planas (toliau – 

Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio, pagrindinio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų  įgyvendinimą. 

2. Ugdymo plano turinį reglamentuoja Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programų aprašas, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija. 

Mokyklos tarybos aprobuotą ugdymo planą tvirtina mokyklos direktorius. 

3. Ugdymo plano turinys formuojamas mokyklos bendruomenei - mokytojams, mokiniams, jų 

             tėvams – laisvai bendradarbiaujant ir vadovaujantis demokratinėmis nuostatomis. 

4. Pagrindinės Ugdymo plano sąvokos: 

4.1. Muzikos mokykla – juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka, kurio pagrindinė veikla yra formalųjį ugdymą papildantis ir neformalusis vaikų  

švietimas. 

4.2. Muzikinio ugdymo branduolys – moksleivių meninę raišką ir brandą užtikrinanti 

rekomenduojamų muzikos dalykų visuma. 

 

 

II. MOKYKLOS UGDYMO PLANO SUDARYMAS 

 

5.   Mokyklos Ugdymo planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2015 m. sausio 27 d. įsakymu 

Nr. V-48 patvirtintomis  Rekomendacijomis dėl meninio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK – 2695 patvirtinta Neformaliojo vaikų 

švietimo koncepcija. 

6. Ugdymo planą rengė 2018 m. gegužės 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V– 94 „Dėl 2018-

2019 m. m. ugdymo plano rengimo grupės sudarymo“ patvirtinta darbo grupė. 

7. Ugdymo planas sudarytas atsižvelgiant į Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. 

gegužės 26 d. sprendimą T – 170 „Dėl Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokyklos  

maksimalių veiklos rodiklių patvirtinimo“, mokinių poreikius ir mokyklos finansines 

galimybes. 

 

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

8. Mokslo metai prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2019 m. gegužės 31 d. 

9. Mokykla ugdymo procesą organizuoja pusmečiais: 

 I pusmetis 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2019 m. sausio 2 d. 

 II pusmetis 2019 m. sausio 3 d. – 2019 m. gegužės 31 d. 

10.  Mokinių atostogų laikas derinamas su bendrojo ugdymo mokyklų atostogomis. 

 



Atostogos Laikas  

Rudens atostogos 2018-10-29–2018-11-02 

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018-12-27–2019-01-02 

Žiemos atostogos 2019-02-18–2019-02-22 

Pavasario (Velykų) atostogos 2019-04-23–2019-04-26 

Ugdymo proceso pabaiga 2019-05-31 
Ugdymo proceso trukmė (dienomis) 175 

Vasaros atostogos 2019-06-01– 2019-08-31 

 

11. Mokinių atostogų metu, suderinus su tėvais (žodžiu arba raštu), galima organizuoti 

repeticijas, koncertus, komandiruotes, keliones ir kitus su ugdymu susijusius renginius. 

12. Mokykla dirba 5 dienas per savaitę. Jei organizuojami renginiai, susiję su mokyklos 

koncertine veikla, dirbama ir savaitgaliais. 

13. Jeigu mokiniui yra skiriama viena savaitinė dalyko pamoka, šalims sutarus, ji gali būti 

skaidoma dirbant su mokiniu 2 kartus per savaitę – po 20 ir 25 min.  

14. 1–7 klasių mokinių pamokos trukmė 45 minutės. 

15. Atsižvelgiant į popietinį darbo laiką su mokiniais, pertraukų trukmė mokykloje – 5 min. 

16. Baigiamųjų egzaminų ir perklausų rezultatus vertina direktoriaus įsakymu sudaryta 

vertinimo komisija. 

 

IV. FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO TURINYS 

 

17. Muzikos mokykloje mokoma moksleivių meninę raišką užtikrinančių muzikinio ugdymo 

branduolio dalykų : pasirinkto muzikos instrumento, solfedžio, muzikos istorijos, mokomųjų 

ansamblių, chorinio ir ansamblinio dainavimo. 

18. Pradinio muzikavimo programa trunka 4 metus. Programos tikslas – suteikti mokiniui 

pradines muzikos žinias, muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius ir bendrųjų ir dalykinių 

muzikinių kompetencijų, pasirenkant vieną iš šių muzikos instrumentų: fortepijoną, 

sintezatorių, smuiką, klasikinę gitarą, akordeoną, kankles, saksofoną, klarnetą, fleitą, trimitą, 

tromboną, mušamuosius. 

19. Pagrindinio muzikavimo programos (5–7 mokymo metai) tikslas – sistemiškai plėsti 

mokinių muzikos srities žinias, stiprinti muzikavimo gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti 

bendrųjų ir dalykinių muzikinių kompetencijų.  

20. Mokinių individualius ugdymo planus pusmečiams mokytojai pildo dienyno skiltyje 

„Ugdymo turinys“. 

21. Grupinių pamokų planus mokytojai pildo dienyno skiltyje „Pamokos (užsiėmimo) turinys“. 

22. Antrojo muzikos instrumento paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo gebėjimus ir 

suteikti antrojo muzikos instrumento muzikavimo patirtį. Antruoju muzikos instrumentu 

rekomenduojamas fortepijonas. Jei yra galimybė, mokiniai antruoju muzikos instrumentu 

gali rinktis mušamuosius instrumentus, solinio dainavimo pamokas ar mokytis groti kitais 

muzikos instrumentais. Mokiniai antrojo muzikos instrumento individualią programą 

atsiskaito klasėje (akademiniuose arba viešuose koncertuose dalyvauja pagal norą ir 

gebėjimus). 

23. Antrasis muzikos instrumentas gali būti skiriamas groti mokiniams nuo 4 klasės, skiriant 1 

savaitinę valandą.  

24. Pagrindinio muzikos instrumento, antrojo muzikos instrumento, solinio dainavimo pamokos 

yra individualios. 

25. Chorinio dainavimo, muzikos istorijos ir solfedžio pamokos – grupinės. Grupę sudaro 5–12 

mokinių. 

26. Choriniam dainavimui grupei skiriamos 1–2 pamokos. 

27. Solfedžio pamokoms skiriamos 2 savaitinės pamokos. 

28. 5–7 klasių mokiniams muzikos istorijos pamokoms skiriama viena savaitinė valanda. 



29. Linkuvoje ugdomiems mokiniams, esant mažesniam besimokančių mokinių skaičiui, 

solfedžio pamokose skirtingos klasės gali būti jungiamos,  mokinių skaičius grupėse gali 

būti mažesnis. 

30. Mokyklos mokomųjų meno kolektyvų paskirtis – ugdyti bendruosius muzikavimo 

gebėjimus, suteikti ir tobulinti ansamblinio muzikavimo patirtį. 

31. Mokomųjų meno kolektyvų muzikavimo tęstinumui užtikrinti 2018 – 2019 m. m. mokykloje 

pasirinkti šie mokomieji meno kolektyvai: jaunučių choras, vokalinis ansamblis, 

akordeonininkų, pučiamųjų instrumentų, styginių, mušamųjų instrumentų ansambliai, 

fortepijoniniai duetai, įvairių kitų instrumentų ir sudėties (pvz. mišrūs) ansambliai. 

 

 

V. NEFORMALIOJO UGDYMO TURINYS 

 

32. Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa, trunkanti 1–2 metus, siūloma 5 – 6 metų amžiaus 

vaikams. Ji skirta bendrųjų muzikinių gebėjimų ugdymui, neskiriant konkretaus muzikos 

instrumento. 

33. Išplėstinio muzikinio ugdymo programa (1–2 metų programa, 8–9 mokymo metai) skirta 

mokiniams, baigusiems pradinio ir pagrindinio mokymo programas, besiruošiantiems 

tolimesnėms muzikos studijoms ar išsiskiriantiems ypatingais muzikiniais sugebėjimais, 

suteikianti galimybę toliau tęsti ir tobulinti pagrindinio muzikos instrumento grojimo, taip 

pat dainavimo įgūdžius, kūrybinius gebėjimus. 

34. Saviraiškos muzikinio ugdymo programa skirta mokiniams, baigusiems dalį pradinio ar 

pagrindinio formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo programos ir dėl mokymosi 

sunkumų ar asmeninių priežasčių pageidaujantiems mokytis tik pasirinktų muzikinio 

ugdymo dalykų pagal individualią programą. 

35. Mėgėjų muzikinio ugdymo programa skirta mokiniams, norintiems išmokti groti pasirinktu 

muzikos instrumentu, tačiau nepretenduojantiems įgyti reglamentuotą muzikinį išsilavinimą.  

36. Neformaliojo vaikų švietimo programos skirtos ugdyti įvairius meninius, techninius, 

komunikacinius gebėjimus. Neformaliojo švietimo užsiėmimus (būrelius, studijas) gali 

lankyti ir mokiniai, nesimokantys pagal muzikinio ugdymo programas. Būrelių užsiėmimai 

yra nemokami. 

37. Kiekvienais mokslo metais sprendimą dėl kolektyvų, ansamblių veiklos, taip pat 

trumpalaikių neformaliojo švietimo programų finansavimo priima Mokyklos taryba, 

įvertinusi kolektyvų, būrelių  vadovų pateiktas programas, atsižvelgdama į mokyklos ir 

ugdytinių poreikius, mokyklos finansines galimybes. Esant reikalui, įvairios sudėties 

kolektyvų (ansamblių) reprezentaciniams mokyklos renginiams paruošimui, suderinus su 

Mokyklos taryba, valandos skiriamos mobiliuoju principu (1 – 2 mėnesius prieš renginį). 

38. Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 

Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, 9 prioriteto 

„Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 

priemonės „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“ 

finansuojamas veiklas, mokyklos mokytojai turi teisę rengti neformaliojo vaikų švietimo 

programas, kurias savivaldybės nustatyta tvarka vertins NVŠ programų vertinimo komisija, 

kuri nustatys ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama 

NVŠ lėšomis. 

39. Neformaliojo muzikinio ugdymo programose (ankstyvasis ugdymas, saviraiškos programa, 

mėgėjų programa) dalyvaujantys mokiniai individualią pusmečio programą atsiskaito 

klasėje (akademiniuose arba viešuose koncertuose dalyvauja pagal norą ir gebėjimus).  

  



VI. MOKINIŲ PRIĖMIMAS IR PAŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS 

 

40.  Mokinių priėmimas į Pakruojo Juozo Pakalnio  muzikos mokyklą vyksta birželio mėnesio 

pradžioje, papildomas priėmimas, esant laisvoms vietoms – rugpjūčio mėnesio pabaigoje - 

rugsėjo mėnesio pradžioje. Esant laisvų vietų – iki kalendorinių metų pabaigos. 

41.  Priėmimą į muzikos mokyklą organizuoja ir muzikinių duomenų patikrinimą vykdo 

mokyklos direktoriaus įsakymu paskirta vertinimo ir atrankos komisija. 

42.  Esant konkursui, pirmenybė teikiama jaunesniojo amžiaus, taip pat ryškesnių meninių 

gebėjimų turintiems vaikams. 

43.  Siekiantiems mokytis pagal išplėstinio muzikinio ugdymo programą pirmenybė teikiama 

mokiniams, dalyvaujantiems mokyklos mokomuosiuose meno kolektyvuose, koncertinėje 

veikloje. 

44.  Mokinį priimant į Pakruojo Juozo Pakalnio  muzikos mokyklą, su jo tėvais (globėjais) 

sudaroma Mokymo sutartis formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo programos 

laikotarpiui, taip pat sutartis mokytis pagal ankstyvojo, išplėstinio, saviraiškos ir mėgėjų 

muzikinio ugdymo programą. Norintys lankyti neformaliojo vaikų švietimo programą, 

pateikia prašymą mokyklos direktoriui. Visų mokinių priėmimas mokytis tvirtinamas 

direktoriaus įsakymu. 

45.  Mokiniai iš mokyklos šalinami dėl sąmoningo nesimokymo, ugdymo programos 

neįvykdymo bei pamokų nelankymo be pateisinamų  priežasčių, nemokant mokesčio už 

mokslą, grubiai pažeidus mokinių mokymosi ir elgesio taisykles. 

46.  Šalinimo iš mokyklos klausimą svarsto Mokytojų ir Mokyklos tarybos, mokinio 

pašalinimas iš mokyklos įforminamas direktoriaus įsakymu. 

 

VII. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS 

 

47.  Mokiniams, baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programą ir išlaikiusiems 

baigiamuosius egzaminus, išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 

nustatyto pavyzdžio Neformaliojo vaikų ugdymo pažymėjimai (kodas 9201). 

48.  Mokyklos nustatytos formos pažymos išduodamos mokiniams: 

46.1. baigusiems saviraiškos, mėgėjų,  išplėstinio muzikinio ugdymo programas; 

46.2. nebaigusiems programų ir išvykstantiems iš mokyklos. 

 

VIII. UGDYMO PLANO LENTELĖS 

 

49. Pradinis muzikinis formalųjį švietimą papildantis ugdymas 

49.1. Mokiniui privalomi 2 branduolio dalykai. 

Dalykas Mokymo metai (klasė), dalykams skiriamų 

savaitinių pamokų skaičius 

1 2 3 4 

Branduolio 

dalykai 

Muzikavimas  2 2 2 2 

Solfedžio  2 2 2 2 

Antrasis instrumentas 0 0 0 0-1 

Choras 1-2 1-3 1-3 1-3 

Ansamblis  0 0-2 0-2 0-2 

Pasirenkamieji dalykai 0–2 0–2 0–2 0–2 

Minimalus pamokų skaičius 4 4 4 4 

Maksimalus pamokų skaičius 6 7 7 7 

 

49.2. Muzikavimui mokyti (išskyrus muzikavimą fortepijonu ir akordeonu) pagal galimybes 

skiriama  0,5  valandos per savaitę koncertmeisteriui. 



49.3. Choro grupei  skiriama 1 savaitinė koncertmeisterio valanda, jungtinėms choro ir 

ansamblių repeticijoms – 1–2 savaitinės valandos. 

49.4. Išimtiniais atvejais (pvz. mokinys ar kolektyvas ruošiasi konkursui, dainų šventei ir 

pan.),  esant galimybei, muzikavimui ir koncertmeisteriui skiriamų valandų skaičių galima 

padidinti. 

 

50. Pagrindinis muzikinis formalųjį švietimą papildantis ugdymas 

50.1. Mokiniui privalomi 3 branduolio dalykai. 

Dalykas Mokymo metai (klasė), dalykams skiriamų 

savaitinių pamokų skaičius 

5 6 7 8 

Branduolio 

dalykai 

Muzikavimas  2 2 2  

Solfedžio  2 2 2  

Muzikos istorija 1 1 1  

Antrasis instrumentas 0-1 0-1 0-1  

Ansamblis  0-2 0-2 0-2  

Pasirenkamieji dalykai (muzikiniai 

kolektyvai) 

0- 2 0- 2 0- 2  

Minimalus pamokų skaičius 5 5 5  

Maksimalus pamokų skaičius 8 8 8  

50.2. Muzikavimui mokyti (išskyrus muzikavimą fortepijonu ir akordeonu) pagal galimybes 

skiriama  0,5  valandos per savaitę koncertmeisteriui. 

50.3. Ansamblių repeticijoms – 1–2 savaitinės valandos. 

50.4. Išimtiniais atvejais (pvz. mokinys ar kolektyvas ruošiasi konkursui),  esant galimybei, 

muzikavimui ir koncertmeisteriui skiriamų valandų skaičių galima padidinti. 

51. Ankstyvasis muzikinis neformalusis ugdymas 

Dalykas 

Mokymo metai, dalykams skiriamų 

savaitinių pamokų skaičius 

1  2  

Muzikinis lavinimas 1-2 1-2 

Mokomasis kolektyvas (choras) 0-2 0-2 

Minimalus pamokų skaičius 2 2 

Maksimalus pamokų skaičius 4 4 

 

 

52. Išplėstinis muzikinis neformalusis ugdymas 

Dalykas 

Mokymo metai, dalykams skiriamų 

savaitinių pamokų skaičius 

1  2  

Muzikavimas 2 2 

Solfedžio 0-2 0-2 

Antrasis instrumentas 0-1 0-1 

Mokomasis kolektyvas, ansamblis, kiti 

pasirenkamieji dalykai 
0-2 0-2 

Minimalus pamokų skaičius 2 2 

Maksimalus pamokų skaičius 6 6 

 

52.1. Pamokos skiriamos atsižvelgiant į pasirinktą specializaciją. 

52.2. Muzikavimui mokyti (išskyrus muzikavimą fortepijonu ir akordeonu) pagal galimybes 

skiriama  0,5  valandos per savaitę koncertmeisteriui. 



52.3. Solfedžio dalyko pamokos gali būti skiriamos tik esant galimybei ir pageidaujant ne 

mažiau kaip 5 vienos klasės mokiniams (susidarant vienai grupei). Pageidaujant mažesniam 

mokinių skaičiui, šio dalyko pamokas rekomenduojama lankyti su pagrindinio ugdymo 

programos klasių mokiniais. 

53. Saviraiškos muzikinis neformalusis ugdymas 

Dalykas 

Mokymo metai, dalykams skiriamų 

savaitinių pamokų skaičius 

1–5 

Muzikavimas 2 

Solfedžio 0-2 

Pasirenkamieji dalykai 0-2 

Minimalus pamokų skaičius 2 

Maksimalus pamokų skaičius 5 

Muzikavimui mokyti (išskyrus muzikavimą fortepijonu ir akordeonu) pagal galimybes 

skiriama  0,5  valandos per savaitę koncertmeisteriui. 

54. Mėgėjų muzikinis neformalusis ugdymas 

Dalykas 

Mokymo metai, dalykams skiriamų 

savaitinių pamokų skaičius 

1-5 

Muzikavimas 1-2 

Solfedžio 0-2 

Pasirenkamieji dalykai 0-2 

Minimalus pamokų skaičius 2 

Maksimalus pamokų skaičius 5 

Muzikavimui mokyti (išskyrus muzikavimą fortepijonu ir akordeonu) pagal galimybes 

skiriama  0,5-1  valandos per savaitę koncertmeisteriui. 

53. Neformaliojo švietimo programų  grupėms (būreliams, kolektyvams, studijoms) 

atsižvelgiant į veiklos specifiką ir mokinių poreikius, skiriamos 2-3  savaitinės valandos. 

 

IX. PAKRUOJO ATVIRAS JAUNIMO CENTRAS 

 

54. Mokykla turi padalinį – Pakruojo atvirą jaunimo centrą (toliau – Centras), savo veiklą 

grindžiantį mokyklos direktoriaus patvirtintais dokumentais, įsikūrusį L. Giros g. 4, 

Pakruojis.  

55. Centro tikslas yra gerinti Pakruojo savivaldybės teritorijoje gyvenančio  jaunimo laisvalaikio 

užimtumo kokybę, motyvuoti tapti visuomeniškais, plėsti savęs realizavimo galimybes, 

taikant atviro darbo su jaunimu principus. 

56. Centro uždavinys sudaryti sąlygas jaunimui saugiai ir kūrybingai leisti  laisvalaikį, kuriant 

naujas turiningas jaunimo užimtumo formas. 

 

Parengė darbo grupė: 

Jūratė Martūzienė – pavaduotoja ugdymui, darbo grupės vadovė 

Dainius Tomkus – pučiamųjų instr. mokytojas, darbo grupės narys 

Palmira Jasilionienė – kanklių mokytoja, darbo grupės narė 

Natalija Chrapačienė – fortepijono mokytoja, darbo grupės narė 

Sandra Gegieckienė – solfedžio mokytoja, darbo grupės narė 

 2018 m. rugpjūčio 29 d. 

 

SUDERINTA 

Mokytojų tarybos 

2018 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 1) 


